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1989 രൂക്ഷമായ വരംച്ചയുടെ വര്ഷമായി രിക്കുമെന്നാണ” വിദ 
ഗ'ദ്ധാഭിപ്രായം. കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന (പദേശങ്ങളില്, വെള്ളം 
വഴി പകരുന്ന രോഗങ്ങഠം പടര്ന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകഠം എറെ 

യാണ്. ഇവയെ നേരിടാന് ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കൃകയെന്ന അടിയന്തിര 

കടമ പരിഷത്ത് പ്രവര്ത്തകരായ നമുക്കുണ്ട്. 

വരള്ച്ചുക്കാലത്തെ രോഗങ്ങള് 

ശുദ്ധജലത്തിന്െറ ലഭ്യത കുറയുന്നതോടൊപ്പം വെള്ളത്തിന്െറ 

മലിനീകരണ സാദ്ധൃതകഠം കൂടന്നു. രോഗികളടെയും, രോഗാണു വഹി 

ക്കുന്നവരുടെയും മലത്തിലൂടെ വ്;സര്ജ്ജിക്കപ്പെടുന്ന അണുക്കഠം കുടി 

വെള്ള സ്റോതസ്സുകളെ മലിനീകരിക്കുന്നതാണ” രോഗങ്ങഠം വ്യാപക 

മായ തോതില് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം. ഇത്തരത്തില് പകരുന്ന 

രോഗങ്ങളില് പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് കോളറയുഠംപ്പെടെയുള്ള വയറിള 

ക്കരോഗങ്ങഠം, ടൈഫോയ്ഡ് , മഞ്ഞപ്പിത്തം, അമീബിയാസിസ്; 

വിരകഠം ഉണ്ടാക്കന്ന രോഗങ്ങഠം, പോളിയോ, എന്നിവ. കോളറയും 

മററ് വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വരാംച്ച ബാധിത പ്രദേ 

ശങ്ങളില് വളരെ വ്യാപകമായ തോതില് തന്നെ പടര്ന്നു പിടിച്ചു 

നിരവധി പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കി. ഈ അനുഭവം ഇനിയും 

ആവര്ത്തിച്ചു കൂടാ. ഈ വര്ഷം രോഗത്തിന്െറ തോത് ഗണ്യമായി കുറ 

ക്കാനും, മരണങ്ങഠം തീരെ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയണം. സര്ക്കാരും ജന 

ങ്ങളം ഒത്തുദഃചര്ന്ന” പ്രവര്ത്തിച്ചാല് ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാല്ക്കരിക്കാന് 

സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനകീയ രോഗപ്രതിരോധം കെട്ടിപ്പ 

ടുക്കുന്നതില് പരിഷത്ത” (പവര്ത്തകര് മുന്കൈ എടുക്കണം . 

കഗിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ പഠാങ്ങള് 

108 7..88ലെ വയറിളക്ക മരണങ്ങളെപ്പററി പരിഷത്ത് നടത്തിയ 
പഠനം നമുക്കൊരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു. ഇതീല് നിന്ന് മനസ്സിലാ 
ക്കിയ കാര്യങ്ങഠം മുഖ്യമായും താഴെ പറയുന്നവയാണ്”. 

[1] രോഗികളില് 51% കിണറുകളെയ്യം 3100 പൊതു പ്പൈപ്പുകളെയു 
മാണ” ആ(്രയിച്ചിരുന്നത് . സുരക്ഷിതമെന്നു കരുതുന്ന പൊതുജല 
വിതരണ സമ്പ ദായം പോലും അങ്ങിനെയല്ല എന്നാണത* കാണി 
ച്ചത്. അപര്യാപ” തമായ ക് ളോറിമനഷന്, കേടുവന്നതും ചോരു 
ന്നതുരായ പൈപ്പുകഠം, ഇതു വഴി അഴുക്കുചാലില് നിന്നും മററുമാ 
യിട്ടുള്ള മലിനീകരണം എന്നിവ രോഗം പടര്ന്നതിന്െറ കാരണ 
ങ്ങളായിരുന്നിരിക്കാം. വെള്ളത്തിന്െറ ഗുണനിലവാരം പരിശോ 
ധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങം പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നില്ല. 
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2] രോഗികളടെ വീടുകളില് 140ത്തില് മാത്രമേ സുരക്ഷിത കക്കൂസ 
കളണ്ടായിരുന്നുള്ള . 

[3] രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ വീട്ടുകാരില് 9% മാത്രമേ ഒ. ആര്. എസി 
നെപ്പററി കേട്ടിരുന്നുള്ള. 4ൃത്തിനു മാത്രമേ ഗൃഹപാനീയം തയ്യാ 
റാക്കുന്നതിനെപ്പററി അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ള. ഈ വീട്ടുകാരില് 
/4%%പേര് സാക്ഷരരായിരുന്നു. ഏകോപിതമായ ആരോഗ്യ വിദ്യാ 
ഭ്യാസ പ്ര പര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ സമീപിക്കപ്പെടാവുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങ 
ളാണിവര്.. 

[5] ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങഴം പ്രതീക്ഷക്കൊത്തുയര്ന്നില്ല. പുനര് 
ജലന ചികില്സക്കാവശ്യമായ ലായിനികരം, ഡ്രിപ്പ്” സെററുകഠം 
മുതലായവയുടെ ദാര്ലഭ്യം പല കും യാ; (പകടമാ 
തിരുന്നു. 

[വിശദമായ സര്വേ റിപ്പോര്ട്ട്” പരിഷത്ത്” വാര്ത്തയില്. 
ഫ്ഥെ(ബുവരി 16-28 വാദ്യം -13 

വയറിളക്ക രോഗങ്ങളുടെ ചികില്സ 

വയറിളക്ക രോഗങ്ങളില് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്” ശരീരത്തിലെ 
ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ്. ല് ഇതിന്െറ കൂടെ ലവണങ്ങളം 

നഷ്ടപ്പെടുന്നു . പുനര്ജലനം കൊണ്ട” മരണം തീരെ ഒഴിവാക്കാവുന്നവ 

യാണ” ഈ രോഗങ്ങഠം. 

കൂടതല് വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും പുനര് ജലന ചികില്സന ല്കി 

യാല് വീട്ടില് വെച്ചുതന്നെ ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് . 

ആശുപത്രിയില് കൊണ്ടുപോകേണ്ട രോഗികളാണെങ്കിലും ശരി 

പുനര്ജലന ചികില്സ നല്കണം. പുനര് ജലനത്തിന” ശരിയായ 

തോതില് ലവണങ്ങളും ഹ്ലൃക്കോസും അടങ്ങിയ പൊതികഠം [035] 

ആശുപത്രികളില് നിനും, ആരോഗ്യ (പവര്ത്തകരില്നിന്നും സജജന്യ 

മായിട്ടും, മെഡിക്കല് ഷോപ്പുകളില് നിന്ന” വിലക്കും വാങ്ങാന് കിട്ടം . 

മരുന്നു കമ്പനികഠം നിര്മ്മിക്കുന്ന റ0ദുടന് വില കൂടുതലാണ്. പലതും 

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിര്ദ്ദേശാനുസരണം തയ്യാറാക്കിയതുമല്പ. 

പുനര്ജലന ചികില്സ തുടങ്ങുന്നതിന? 095 കിട്ടന്നതു വരെ കാത്തിരി 

ക്കരുത്”. 019 വിട്ടിലുണ്ടെങ്കില് അതു കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രം: അതി 

ല്ലേങ്കിലും വയറിളക്കമോ ഛര്ദ്ദിയോ തുടങ്ങിയാല് എത്രയും വേഗം 
പുനര് ജലനം തുടങ്ങണം. ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം പുനര്ജലന ചികി 

ത്സദ്മൂ” ഉത്തമമായ പാനീയമാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് ശുദ്ധജലത്തില് ഒരു 

_സ്പൃണ് പഞ്ചസാരയും ഒരുനുള്ള” ഉപ്പും ചേര്തഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു ഗൃഹപാനീ 
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യവും പുനര്ജലനത്തിന” വളരെ നല്പതഠണ” ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും 

ചേര്ത്ത നാരങ്ങാവെള്ളം, മലര്വെള്ളം, കരിക്കിന് വെള്ളം, മോര് 

എന്നിവയ്യം പുനര് ജലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് . 

015 പൊതി 2 ലിററര് [4 ഗ”ഉ൦സ് ] 6൨ ളഉത്തില് ലയിപ്പി 

കണം. തിളപ്പിച്ചാററിയ ൨വെള്ളമായാല്നന്ന്. ലയിപ്പിച്ച കഴ് ഞ്ഞ് 

ലായനി ചുടാക്കരുത”. ഒരു ഭിവസമുണ്ടാക്കിയ ലായനി പിറേറ ഭിവ 

സത്തേക്ക'” ഉപയോഗിക്കരുത്. 

മുതിര്ന്ന കുട്ടികഠംക്ക” പാനീയ ചികിത്സ അര ഗ്ളാസ് വീതം 

അര മണിക്കുര് ഇടവിട്ട് നത്കണം. ചെറിയ ക്ഞ്ഞങ്ങളാണെങ്കില് 

കരണ്ടികൊണ്ട് .5 മിനിട്ടിടവിട്ട് കോരി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. 

ഛര്ദ്ദിയുണ്ടെങ്കിലും കൊടുത്തുകെണ്ടിരിക്കണം. കുറേ ഛര്ദ്ദിച്ചുപോ 

യാലും കൊടുക്ക നതിന്െറ ഒരു ഭാഗം ശരീരത്തില് പിടിക്കുന്ന. ഛര്ദ്ദി 

യുടെ ഒരു കാരണം ശരീരത്തിലെ “ഗൈകാര്ബണേററ് ലവണങ്ങഠം 

വയറിളക്കത്തി ലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതംണ”. ഇത' തടയാനായി രെ നുള്ള് 

അപ്പക്കാരം ഗൃഹഫപഠനീയത്തില് ഇട്ട' കൊടുത്താല് മതി. ആരംഭത്തിലേ 

ഇത്തരത്തിലുള്ള പുന്ജലന ചികിത്സ നല്കിയാല് ഛര്ദ്ദി കറലായി 

രിക്കും. അശൂപത്രിയില്കെണ്ടെ പോകന്ന വഴിക്കും പഠനീയം നത്കി 

കൊണ്ടിരിക്കണം. എഴുപ്പത്തില് ദഹിക്കുന്ന ആഹാര പദാര്ത്ഥങ്ങളം 

നല്കാന് മടിക്കരുത . 

തആശുപ്ര്തിീകളുടെ പജം* 

ഗുരുതരമായ നിര്ജലനമുണ്ടെങ്കില് വീട്ടിലെ ചികിത്സ മതീയാ 
വില്ല. അമിതമായ അസ്വസ്ഥത, ണ്ണുകഠം കഴ് ഞ്ഞിരിക്കക, മുത്രം 
പോകാതിരിക്കുക, ബോധമില്പാതിരിക്കക, പന്നിവ ഗ്രരതതരമായ നിര് 
 ജലനത്തിന്െറ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരം രോഗികളെ ആശുപത്രി 
യില് എത്തിക്കാന് ഒട്ടും വൈകിക്കരുത്. 

ഗുരുതരമായ നിര്ജലനമുള്ള രേഗഗികഠംക്ക” വളരെ പ്പെട്ടെന്ന” 
നഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ളവും ലവണങ്ങളും തിരിച്ചു നത്കേണ്ടതയിട്ടണ്ട”. 
പ്രത്യേകം ലായനികഠം സിരകഴം വഴി കത്തിവെച്ചാണ” ഇത് സാദ്ധ്യ 
മാക്കുന്നത', ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകം ലായനികഠം എല്ലാ ആശു 
പത്രികളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ”. വയറിളക്ക രോഗങ്ങളുടെ ചികി 
ത്സയ്ക്കു” പി. എച്ച”. സികളിലും മററ” ആശുപത്രികളിലും അവശ്യം ഉണ്ടാ 
യിരിക്കേണ്ട ഓഷധങ്ങളടേയും മററും ലിസ്റ്റ് താഴെകൊടുക്കുന്നു . 

1 ഡ്രിപ്പ് സെററുകഠം 

5 നോര്മല് സലൈന് ലായനി 



90% ഗ്ഉക്കോസ് ലായനീ 

ഗ്ളൂക്കോസ് സലൈന് ലായനി 

സോഡിയം ബൈകാര്ബണേററ് ഇഞ്ചക”ഷന് 

റിംഗര് ലാക്ടേററ” ലായനി 

പൊട്ടാസിയം ക്ളോറൈഡ് ഇഞ്ചക്ഷന് ടെട്രാസൈക്സീന്, 

കോട്രൈമോക്റസ്ോം, ആപിസിലീന് എന്നീ മരുന്നുകരം വയറിളക്ക 

രോഗങ്ങളടെ ചികിത്സക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനെറ ആദ്യപടി ഇവ 

ആശുപത്രികളില് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ്. 

൭൭൧5൧ 

വയറിളക്കരോഗങ്ങള് തടയുന്നതെങ്ങിനെ$ 

രോഗചി കില്സമയെക്കാഠം പ്രധാനം രോഗംവരാതെ നോക്കുകയാ 

ണല്ലോ. രോഗാണുക്കളാണ് രോഗം പരത്തുന്നതെങ്കിലും അവ കുടിവെ 

ള്ളത്തിലും ആഹാരത്തി ലുമെത്തുന്നത” പല രീതിക്ളിലൂടെയംണ. തുറ 

 സ്സ്ായ സ്ഥലത്ത” മലവിസര്ജനം നടത്തുന്നതുമൂലം മലത്തിലൂടെ പുറത്തു 

വരുന്ന രോഗാണുക്കഠം പരിസരത്തില് വ്യാപിക്കുന്നു. വൃത്തികെട്ട പരി 

സരത്തില്നിന്ന് കുടി വെള്ളത്തിലേക്കും ആഹാരവസ്ത്ുക്കളിലേക്കും പര 

ക്ഷന്ന ഈ രോഗാണുക്കഠം ആഹാരത്തിലുടെയോ കുടി വെള്ളത്തി ലൂട ടയോ 

ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രപേശി ഒന്നു. രോഗാണുക്കഠം പരത്തുന്നതില് ഈച്ച 

നല്പ പജ്ം വഹിക്കുന്നുണ്ട്”. മലിമസമായ പരി സരത്തിലും ആഹാരവസ്തു 

ളിലും യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈച്ച രോഗാണ്ക്കളെ സംക്രമിപ്പി 

ക്കുന്നു. ലി 

രേറഗാണുവിന്െറ മേല് വിവരിച്ച സംക്രവ്വേത്തം മുറിക്കുകയാണ” 

രോഗപ്രതിരോധത്തിന്െറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കുടിവെള്ളത്തിന്െറയും 

ആഹാരത്തിന്െറയയം മലനീകരണം തടയല്, കടിവെള്ളത്തിന്െറ ശുദ്ധീ 

കരണം, കക്കുസുകഠം വഴിയുള്ള മലത്തിന്െറ ശരിയായ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം: 

എന്നിവയാണ” രോഗപ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘടക 

ങ്ങഠം. 

കുടിവെളളം.- 
കുടിവെളള ദ്രസതേസുകള്:- 

 [ ഉപരിതല ജലം 

8] റിസര്വോയറുകയം 

0] നദികളം അരുവികളം കനാലുകളം 

0] കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും 

മ, ഭൂഗര്ഭ ജലം 

8] ആഴം കുറഞ്ഞ കിണറുകരം [511811ഠഥ/ ഡ൦॥ട] 

൧] ആഴംകൂടിയ കിണറുകഴം [റിട്രോ ഡ്!) 



1 

റ 
ം 
ലി 

ല് 
ു 

ലം 

ലു | 

പൊതുജല വിതരണ പദ്ധതികഠം പൊതുവേ ഉപരിതല ജലത്തെ 

യാണ് ആശൂയിക്കുന്നത് . ഉപരിതല ജലത്തില് പൊതുവേ മലിനീക 

രണ സാദ്ധ്യതകഠം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട്” അവയിലെ വ്വെള്ളം 

ശുദ്ധീകരണത്തിനുശേഷം മാത്രമേ ഉപയോശിക്കറവു, 

റിസര്വോയറുകള്:.ം. 

ഇവ മനുഷ്യനിര്മ്മിത തടാകങ്ങളാണ്. നദിക്ക് കുറുകേ അണ 

ക്കെട്ടകളം ബണ്ടുകളം കെട്ടിയാണ് - റിസര്വോയറുകഠം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 

' റിസര്വോയറുകളിലേക്ക്” വെള്ളം ഒഴുകന്ന ചുററമള്ള പ്രദേശമാണ് ആ 

റിസര്വോയറിന്െറ ““ആവാഹ പ്രദേശം”. ആവാഹ പ്രദേശത്തിന്െറ 

വൃത്തിയാണ' ഈ വെള്ളത്തിന്െറ ശുദ്ധി നിര്ബണ്ണൂയിക്കുന്നത് . ആവാഹ 

പ്രദേശത്ത്” മനുഷ്ൃയവാസമോ, കന്നകാലി മേച്ചിലോ ഉണ്ടാകരുത്. 

ഇതില്ലെങ്കില് പോലും ചിലപ്പ്യോഠം റിസര്വോയറിലേക്കു വെള്ളമെത്തി 

ക്ഴന്ന അരുവികളോ നദിയാ മുകഠം പ്രദേശത്ത് മലിനപ്പെടാനുള്ള 

സാദദ്ധ്ൃതയ്യണ്ട”. 

നദികഗഥാം: 

നദിയിലെ വെള്ളം ഏതാണ്ടെപ്പേഴും ധാരാളം മാലിന്യങ്ങളുടങ്ങി 

യതാണ'. ഇതൊരിക്കലും ശുദ്ധീകരിക്കാതെ കുടിക്കാനായി ഉപയോ 

ഗിച്ചുകൂടാ. വരാംച്ചക്കാലത്ത” നദിയിലെ വെള്ളത്തിന്െറ തോത് കുറ 
യൂമ്പോഠം മാലിന്യങ്ങളുടെ അംശം താരതമ്യേന കൂടുന്നു . പല നദികളി 

ലേക്കും പട്ടണങ്ങളില് നിന്നുള്ള മലിനജലവും വ്യവസായങ്ങളില്നിന്നുള്ള 
മാലിന്യങ്ങളും ഒഴുക്കുന്നു. കൂടാതെ കുളിക്കാനും ൨ സും അലക്കാനും, കന്നു 

കാലികളെ കളിപ്പിക്കാനും മററും ഉപയോഗിക്കുന്ന തും, രോഗാണുക്കളെ 

നദീജലത്തില് എത്താന് സഹായിക്കുന്നു. . 

കുളങ്ങള്... 

നമ്മുടെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും കളങ്ങഠം ഒരു പ്രധാന ജലസ്ര്രോത 
 സ്ധാണ. മനുഷ്യനും കന്നുകാലികളം വഴിയുള്ള മലിനീകരണം നദി 
കഠംക്ക” പറഞ്ഞതു പോലെ കുളങ്ങഠംക്കും ബാധകമാണ്”. 

ഭൂഗര്ഭ ജലം: 

ചെറിയ സമൂഹങ്ങംകെ” ശുദ്ധ ജലമെത്തിക്കാനുള്ള ഏററവും 
നല്ല മാര്ഗ്ഗം ഭൂഗര്ഭ ജലമാണ്. ഉപരിതല ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച” ഇവ 
യിലെ വെള്ളം താരതമ്യേന മാലിന്യങ്ങഠം കുറഞ്ഞതാണ്. കിണറുക 

കളാണ്” (പധാന ഭൂഗര്ഭജല സ്രസോതസ്സകം. 



കിണറുകള്... 
കിണറുകഠം ആഴം കുറഞ്ഞവയും [5131 6 ।॥] ആഴം കൂടിയവ 

യമായി [ഠടല്ോ ഡ॥॥] തരംതിരിക്കാം. ശരിക്കുള്ള 'ആഴത്തേക്കാഠം 

വെള്ളമെടുക്കുന്നത് ഏത് തട്ടില്നിന്നാണ് എന്നതനുസരിച്ചാണ്” 

ഇങ്ങനെ തരം തിരിക്കുന്നത്. 4 

ആഴക്കിണറുകളിലെ വെള്ളം പെതുവേ മാലിന്യങ്ങഠം കുറഞ്ഞ 

താണ്. ആഴമില്പത്ത കിണറുകളാണ് മലിനപ്പെടാന് കൂടതല് സാധ്യത. 

ആഴക്കി ണറുകഠം വററാതെ വര്ഷം മുഴവന് വെള്ളവും നല്കുന്നു. എന്നാല് 

ഈ കിണറുകളിലെ വെള്ളത്തിന് പൊതുവേ കാഠിന്യം കൂടുതലാണ്”. 

കിണറുകഠം നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയനുസരിച്ചു അവയെ തരം 
തിരിക്കാം . 

8] “കച്ചാ' കിണറുകഠം അകം. കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവയാണ്. വെള്ളം 

കിട്ടുന്ന തട്ടവരെയുള്ള വെറുമൊരു കുഴിയാണിത്. 

൧] *പക്കഠ” കിണറുകളില് അകം കല്പകൊണ്ടോ ഇഷ്ടികകൊണ്ടോ 
കെട്ടിയിരിക്കും . ൂ 

0] ഗാല്വനൈസ്ഡ് ഇരുമ്പിന്െറ ഒരു പൈപ്പ് വ്വെള്ളം കിട്ടുന്ന തട്ടു 

വരെ ഇറക്കിയാണ് “ട്യൂബ് വെല്ലുകഴം'" നിര്മ്മിക്കുന്നത്. 

പ്ൈപ്പിിന്െറ താഴെ ണ്ണം മററും അരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും മുക 

ളില് ഒരു ഹാന്ഡ് പമ്പും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും . 

കേരളത്തിലെ കുടിവെളള ദ്രസാരതസുകള് 

ശറസ്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 1987 ല് നടത്തിയ സര്വേ പ്രകാരം 

കേരളത്തിലെ (രഗമങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സകഠം ഇപ്പകാര 

മാണ്. 

ജുലദ്രസാരഅസ് വീടുകള് 1] 

സ്വന്തം കിണര് കു ൭7.96 

പ്പൊതു കിണര് 27. 61 

കളം 3,0 

പൊതു പൈപ്പ് 8.50 

കായല്, തോട് 1.09 

മററുള്ളവ 1.42 
വലിയ പട്ടണങ്ങളില് പൊതു പ്പൈപ്പിലുടെയുള്ള വെള്ളം പച 

യോഗിക്കന്നവരുടെ എണ്ണം ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ പഷ്ട്" 

നാം നടത്തിയ പറനത്തില്നിന്ന” തെളിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വയറിളക്ക 
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ചി 
ച. 

ഉ) ന് 

ന ക്ല 

സ്സ് 

9 ര 

രോഗങ്ങഠം വരാനുള്ള സാദ്ധ്യത കൂടുതലുള്ളത് പൊതു ച്ചൈപ്പും, പെതതു 

കിണറുകളം ഉപയോഗിക്കുന്നവരി ലാണെന്നാണ്. വരാ്ചക്കാലത്ത” 
ലോറിയില് വെള്ളം എത്തിച്ചുകൊടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിലും രോഗം 

കൂടതലായി കണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്രസോതസ്സകളില്നിന്ന് കിട്ടുന്ന 

വെള്ളം ശുദ്ധമാണെന്നുറപ്പു വരുത്തിയാല്തന്നെ ഈ രോഗങ്ങഠം ഗണ്യ 

മായി കുറയക്കാന് സാധിക്കും. 

കിണനുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തല് 

ി മാലിന്യങ്ങഠം പരമാവധി കുറഞ്ഞ വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കില് 

. കിണറുകഠക്കു” താഴെ പറയുന്ന ഗുണക്ങഠം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

8] കിണറിന്െറ 50 അടി ചുററളവില് കക്കൂസ് [സെപ്ററിക” ടാങ്ക, 
ലീച്ച് പിററ്] ആല, മാലിന്യങ്ങഠം ഇടുന്ന കുഴികഠം എന്നിവ 
ഉണ്ടായിരിക്കുരുത് . 

0] കിണറിന്െറ അടിയില്നിന്ന്” വേണം വ്വെള്ളം വരാന്. വശങ്ങ 
ളില്നിന്ന് വെള്ളം കടക്കാതിരിക്കാന് മുകളില് 10 അടിയെങ്കിലും 
കല്ലൂം [അല്ലെങ്കില് ഇഷ്ടിക] സിമന്റും വെച്ച" വ്വെള്ളം കടക്കാ 

ത്ത വിധത്തില് കെട്ടണം. 

6) ഇങ്ങനെ കെട്ടിയത” നിലത്ത്” നിന്ന? രണ്ടോ മൂന്നോ അടിയെ 
ങ്കിലും ഉയരത്തില് പൊക്കി ഒരു മതിലുണ്ടാക്കണം . 

] ഈ മതിലിന് ചുററും 3 അടിയെങ്കിലും വീതിയില് ഒരു പ്ളാററ* 
ഫാറം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത” നന്ന്, [സിമന്റോ കോണ്ക്രീറേറാ] . ഈ 
പ്ളാററ് ഫോറത്തിന് വെള്ളം ഒഴുകിപോകാനായി പൂറത്തോട്ടു” 
നേരിയ ചെരിവുണ്ടയിരിക്കണം . 

6] പുറത്ത” പേകുന്ന വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ചാലും ആവ യമാണ്”. 
ഈ ച്ചാല് കിണറിന്െറ ആവാഹ പ്രദേശത്തിന് വെള്ളിയിലുള്ള 
ഒരു കുഴിയില് വെള്ള മെത്തിക്കണം . 

സാധാരണ ജുള്ള പൊതു കിണറുകഠം ഈ രീതിയില് മെച്ചപ്പെടു 
ത്താവുന്നതാണ '. ഇതിനു പുറമേ പൊതുകിണറുകഠം മെച്ചപ്പെടുത്താ 
നുള്ള ഒരുവഴി അവയുടെ മുകഠം ഭാഗം ഒരു സിമന്റ”_കോണ്ക്ര3ററ 
സ്ളാബ” കൊണ്ട് അടക്കുകയെന്നതാണ'. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴി 
ഞ്ഞാല് വവെള്ളം പുറത്തോട്ട”എടുക്കാനായി ഒരു കൈ പമ്പും ഘടിപ്പി 
ക്കേണ്ട മാണ്. ഇങ്ങനെ കിണറിന്െറ മുഗഠംഭാശം അടച്ച” ഹാന്ഡ് 
പമ്പ” വെദ്മച വഴി മാത്രം കിണദുകളടെ മലിനീകരണം തൊണ്ണൂറ* 
ശതമാനത്തിലേറെ കുറക്കാവുന്നതാണെന്നു” കണ്ടിട്ടണ്ട”. 
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നിലവിലുള്ള കച്ചാ കിണറുകളം ആഴം , കൂട്ടി. ഹാന്ഡ്" പമ്പു 
സ്ക്രീനും ഘടിപ്പിക്കുക വഴി മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാംം ഇതിനു ശേഷം 
ഇത്തരം കിണറുകളില് വെള്ളമുള്ള ലവലു വരെ പൂഴിമണലും അതിനു 
മീതെ കളിമണ്ണും നിറക്കാവുന്ന താണ്. 

കിണര്വെളള തആതര്ഒ൭ഒ൯൨ ക് ളോറിനേഷന് 

തുറന്ന കിണറുകഠം, (പത്യേകിച്ച്” പൊതുകിണറുകരം ക്സോറിനേ 

ഷന് വഴി ശുദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ്. വരാംച്ചക്കാലത്തും രോഗം, 

പടര്ന്ന് പിടിക്കാന് സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയങ്ങളിലും ഈ നടപടി 

പ്രത്യേക പ്രാധാനൃമര് ഹിക്കുന്നു. എന്നാല് ക്രലോറിനേഷന് കിണറുകഠം 
മെപ്പപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവരത്തനങ്ങംക്ക് ബദലല്ല. ഇ (പവര്ത്തനങ്ങഠംക്ക 

ശേഷം ച്ചെയ്യേണ്ടതാണ് . ര് 

ബഭീച്ചീംഗ് പാഡര് ഉപയോഗിച്ചാണ്” സാധാരണയായി 

കിണര് വെള്ളം രോഗാണു വിമുക”തമാക്കുന്നത”. ബളീച്ചിംഗ(പരഡറി 
ലുള്ള ക്ളോറിന് ആണ് അണുക്കളെ കൊല്ലുന്നത'. ഇതു കോളറയടുക്കമുള്ള 

ബാക്ടീരിയകഠംക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണെങ്കിലും വൈറസുകളെ 

[മഞ്ഞപിത്തം, പോളിയോ] നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. നല്ല ബളിംച്ചിംഗ 
പാഡറില് 99% ക” ഭോറിനുണ്ടായിരിക്കണം: വായുവും വെളിച്ചവും 

ഈര്പ്പവും കൊണ്ടാല് ഇതില്നിന്നു” ക ളോറിന് നഷ പ്പെടുന്നു: ഇതു 

തടയാന് ബ ളീംച്ചിംഗ് പാഡറിനോടട? ചുണ്ണ്ാമ്പ” ചേര്ത്ത് വെളി 

ച്ചവും ഈര്പ്പവും തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇങ്ങിനെ സൂക്ഷിച്ച പാഡറേ 

ജലശുദ്ധീകരണത്തിനു'” ഉപയോഗിക്കാവു. കിണര് വെള്ളം ബ്ളീം 

ച്ചി ംഗ് പാരഡര് ഉപയോഗിച്ചു” താഴെപ്പറയും വിധം ശുദ്ധീകരിക്കാം. 

8] കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്െറ വ്യാപ്തം അളക്കുക . 

ജലനിരപ്പിന്െറ ആഴം ലി 10 

കിണറിന്െറ വ്യാസം ക. ഠി 

വ്യാപ'തം ത ക 3,124. ലെ (1) ൨000 

൧] ഓരോകിണറിലെയും വെള്ളത്തിനു” ആവശ്യമായ ബ്ളീംച്ചിംഗ് 

പഡറിന്െറ തോത് കണക്കാക്കാന് ചില പ്രത്യക ഉപകരണങ്ങ 

ആണ്ട”. പൊതുവില് പാഞ്ഞാല് 1000 ചിററര് വെള്ളത്തിനു” 2.5 ഗ്രാം 

നല്പയിനം ബകീംച്ചിംഗ് പൌഡര് വേണം. 

0] ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കിയ തോതിലുള്ള ബളീച്ചിംഗ് പാഡര് ഒരു 

ബക്കററിലിട്ട്” കുറച്ചു വെള്ളവും ചേര്ത്ത” കുഴമ്പു രൂപത്തിലാ 

ക്കണം [ഒരു സമയം 100ഗ്രാമിലധികം ബക്കററിലെഴടുക്കരുത”] 

പിന്നെ കൂടുതല് വെള്ളം ചേര്ത്ത" നല്ലവണ്ണം കലക്കണം. മീനി 
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റേറാളം വെക്കുമ്പോഠം ചുണ്ണ്ാമ്പം തരികളും അടിയിലോട്ട് ഉനറും 

മുകളിലുള്ള വെള്ളം മറെറാരു ബക്കററിലേക്കു മാററുക. 

0] ഈ ബക്കററ് കിണററിലേക്ക് ആഴത്തി പലതവണ മേല്പ്പോട്ടും 

താഴ് പ്പോോട്ടും വേഗത്തില് നിക്കുക: ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്ലോറിന് 

വെള്ളത്തിലെത്തിക്കാന് ഈ പ്രക്രിയ ഒന്നിലേറെ തവണ ചെയ്യേ 

ണ്ടതായി വരും. 

ബളീംച്ചിംഗ് പാഠഡര് കലര്ത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മണിക്കൂര് 

നേരത്തേക്കു” വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത'. 

കുളങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തല് 

കുളങ്ങളിലെ വെള്ളം പൊതുവില് മാലിന്യം കൂടിയവയാണെന്നു 

പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാല് ഈ വെള്ളം മെച്ചപ്പെടുത്തി കടിക്കാനും മററുമായി 

ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് . ഇതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യത്ങഠം 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്" . 

8] പുറത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളംഅകത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാന് കുളത്തിന്െറ 

വശങ്ങഠം ഉയര്ത്തിക്കെട്ടുക . 

൧] കുളത്തിനു ചുററും വേലികെറ്ടുക മൃഗങ്ങഠം അകത്തു കയറാതിരിക്കാ 

നാണിത്. 

ഠ)] കുളിക്കാനോ വ്ര്സ്രം കഴുകാനോ ആരെയും സമ്മതിക്കരുത്; കുടി 

വെള്ളത്തിനായയപയോഗിക്കുന്ന കുളത്തില് ആരെയും ഇറങ്ങാനനുവദി 

ക്കാതിരിക്കുന്നതാണത്തമം. കുളത്തിലെ വെള്ളം മണലിലൂടെ 

അരിച്ച” സമീപത്തു കുഴിക്കുന്ന കിണറില് എത്തിക്കാവുന്ന 
താണ് . ഈ കിണറില് പമ്പു വെച്ചാല് നല്പയിനംവെളളം ധാരാള 

മായി അതില്നിന്നു” ലഭ്യമാവും . 

പൊതുജല വിതരണപദ്ധതികള്... 

പെതുപ്പൈപ്പുകളി ലൂടെ നമുക്കു കിട്ടുന്ന വെള്ളം റിസര്വോയറു 
കളില് നിന്നോ മററു തടാകങ്ങളില് നിന്നോ നദികളില് നിന്നോ എടുക്കു 
ന്നവയാണ്. പട്ടണങ്ങളിലും ചില ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇത്തരം വെള്ളമാണ? 
കുടി ക്കാനായി ലഭിക്കുന്നത്. 

ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാന് (പത്യേക ഏര്പ്പ്ാടുകഠം 

വ്വേണം. 
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1. സഭരേരണ്ട ജുദ്ധം,_ 

ജല സംഭരണികളില് സൂക്ഷിക്കുന്ന (പക്രിയ തന്നെ ജലത്തി 
ന്െറ ഗുണനിലവാരം ഉയര്ത്തുന്നു. നദിയില് നിന്നും മററും എടുക്കുന്ന 
വെള്ളം 1014 ദിവസം സംഭരണികളില് സുക്ഷിക്കുക വഴി 90റ്ൃവരെ 

ബാക്ടീരിയകാം നശിച്ചു പോകുന്നു. 

2. അരിക്കല് (ഠി: 
പൊതുജല വിതരണ സ്ൃമ്പദായത്തിലെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കു 

ലില് ഏററവും (പധാനവപ്പെട്ട പ്രക്രിയയാണിത്. മണല് ഫില്ട്ടറുക 

ളാണു” ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കന്നത”. ഇവ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട'”. 

മെല്ലെ അരിക്കുന്നവയ്യം (൭1ഠഡ ടദറാ 711൦) വേഗത്തില് അരിക്കുന്ന 

വയും (ദാ ടാ 711ലടി) . ആദ്യത്തെ ഇനം രണ്ടാമത്തേതിനെ അപേപേ 

ക്ഷിച്ച” സ്വല്പം കാര്യക്ഷമത കറവാണെങ്കിലും തൃപ'തികരമാണ്. 

നിര്മ്മിക്കാന് ചിലവും വളരെ കുറവാണ്. 1.2 മീററര് കട്ടിയിലുള്ള 

മണലാണ് [0. 15-0.35 മില്ലി മീററ൪ വ്യാസമുള്ള തരികഴഠം]| ഫില്ട്ട 

റിന്െറ പ്രധാന ഭാഗം, ഇത് ചരലിന്െറ ഒരു ലയറിനു മുകളില് പാകി 

യിരിക്കന്നു. മണലിന്െറ മുകാഠംഭാഗത്തെ 2.3 സെന്റിമീറററില് 

ആല്ഗേ, പ് ളാക്ട്ടണ് ഡയാററം, തുടങ്ങിയ , ജൈവവസ്തൃക്കഠം വള 

രുന്നു. വെള്ളം ശുഭ്ധീകരിക്കുന്നതില് ഇത് ഒരു പധാന പങ്കവഹി 

ക്കുന്നു. 

ഒരിക്കല് നിര്മ്മിച്ചാല് മണല് ഫിര്ട്ടറുകാം വര്ഷങ്ങളോളം ഉപ 

യോഗിക്കാം. 

്, ക് ളേറിനേഷന്.. 

പൊതുവിതരണ ജലം ക്ളോറിനേററ് ചെയ്യുക പതിവുണ്ട്. 

എന്നാല് ഒ്ഥരിക്കലിലുടെ ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം വേണം ക് ളോറി 

നേററ് ചെയ്യറന് . വഒരെ മലിനമായ നദിയിലെയും മററും വെള്ളം അരി 

ക്കാതെ ക്ലോറിനേററ” ചെയ്തതുകൊണ്ടു” ഒരുപയോഗവുമില്പ- പൊതു 

വിതരണത്തിനള്ള ജലം വലിയ തോതില് ക്ലോറിനേററ് ചെയ്യാന് 

വാതകം, ക൦ളോറ്മീന്, പെര്ക'”ളോറോണ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും 

ഉപയോഗിക്കാം. വലിയ തോതിലുള്ള ക്ളോറിനേഷനു് ക് ളോറിന് 

വാതകം തന്നെയാണ്ുത്തെമം. ) 

സംഭരണം, അരിക്കല്, ക“ളോറിനേഷന് എന്നീ പ്രക്രിയകയക്കു 

ശേഷമാണ് പൈപ്പുകളില്കുടെ വെള്ളം പല സ്ഥലങ്ങളി ലായിട്ടെ 

ത്തിക്കുന്നത. ഭൂധിക്കടിയി ലുള്ള പൈപ്പുകളില് പൊട്ടലോ, ലീക്കോ, 
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ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം പൊട്ടിയ പൈപ്പുകഠം (പത്യേകിച്ചു അഴുക്കുവെള്ളം 

കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പുകയംക്കടുത്താണെങ്കിലും പ്ലൈപ്പുകളുടെ 

ജോയന്റുകഠംക്കിടയില് ലീക്കുണ്ടെങ്കിലും മററ ശുദ്ധീകരണത്തിനു ശേഷ 

മുള്ള വെള്ളം മലിനപ്പെടാന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. സ്ഥിരമായി വെളളമി 

ല്ലാത്ത പൈപ്പുകളില് ചിലപ്പോഠം നെഗററീവ” മര്ദ്ദമുണ്ടാവുകയും പുറത്തു 

നിന്നുള്ള മാലിന്യമടങ്ങിയ വെള്ളം അകത്തേക്കു വലിച്ചെടുക്കുകയും 

ചെയ്യും ഇത്തരം മലിനീകരണം കണ്ടു പിടിക്കണമെങ്കില് പല സ്ഥലങ്ങ 

ഒിലായുള്ള വെള്ളം ഗുണനിലവാരത്തിന* ടെസ്സ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ലോറി വെളളം: 

വരാംച്ചക്കാലത്ത” പല (പദേശങ്ങളിലും ലോറികളില് വ്വെള്ള 

മെത്തിക്കാറുണ്ടു"” ഇതിനു വേണ്ടി സര്ക്കാര് കോണ്ട്രാക”ററ് നല്കുക 

യാണ” പതിവ്. ഈ വെള്ളം എവിടെനിന്ന്” എടുക്കുന്നുവെന്നോ 
അതിന്െറ ഗുണനിലവാരം എന്തെന്നോ പലപ്പോഴും ആരും അന്വേഷി 

ക്കാറില്ല. 1987-88ലെ മരണങ്ങളില് 70% ലോറിവെള്ളം കുടിക്കാനായി 

ഉപയോഗിച്ചവരിലാണ് . 

വെള ളത്തിന്െറ ഗുണനിലവാരം: 

വെള്ളത്തിന്െറ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്നത് പല ഘടക 

ങ്ങളാണ”. അവയില് രോഗം പരത്തുന്നതില് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നവ 

ബാക്ലീരിയകളും വൈറസുകളമാണ”. മലത്തില് നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങഠം 

വെള്ളത്തില് കടന്നുകൂടിയിട്ടരണ്ടാ എന്നറിയാന് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് 

"കോളിഫോം കണ്ട"? (000സ റേബ). 100മില്പി ലിററർ വെള്ള 

ത്തിലുള്ള കോളിഫോം ബാക്ലിരിയകളടെ എണ്ണുമാണിത് . പൊതുവെ 
പറഞ്ഞാല് (ദ) ഒരു സുമ്പിളിലും 100മില്പിലിററരില് 10൯ കൂടുതല് 

കോളിഫോം ബാക്മീരിയകഠം ഉണ്ടായിരിക്കരുത”. (1) ഇ. കോളി എന്ന 
ബാക് ടീരിയ ഒരു സാമ്പിളിലും ഉണ്ടാകരുത”. (൦) ഒരു വര്ഷം ടെസ്സ" 
ചെയ്യുന്ന 99% സാമ്പിളകളം ബാക്ടീരിയാ വിമുക”തമായിരിക്കണം. 

ടെസ്ററ് ചെയ്യാന് സാമ്പിള് എടുക്കേണ്ടവിധം 

200220 മില്ലി ലിററര് വ്യാപ”തമുള്ള ന്യൂട്രല് ഗ്ളാസിന്െറ , 

സ്റെററിലൈസ്' ചെയത കുപ്പികകിലാണ് വെളളമെടുക്കേണ്ടത" . 
ടെസ് ററ' ചെയ്യാന് കൊടുക്കുന്ന ലാബറട്ടറിയില് നിന്നു തന്നെ ഇതിനാ 
യുള്ള കുപ്പികഠം വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. 

ടാപ്പുകളില് നിന്നുളള സാമ്പിള്: 
സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാപ്പില് നിന്നാണെങ്കില് ടാപ്പ് 

മുഴുവനായി തുറന്ന” രണ്ടു മിനുട്ട്” നേരം വെള്ളം പോകാനനുവദിക്കു കു. 
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എന്നിട്ട്” കുപ്പി അടിയില് പിടിച്ചു കൊണ്ട” വെള്ളത്തിനടിയില് 
കൊണ്ടു വരിക. കുപ്പി നിറച്ച് സ്റ്റോപ്പൂര ഇടുക. റ 

കര്ണര്, പ നദി തുടങ്ങിയവയില് നിന്നുളള 
സാമ്പിള് 

_ മേല് പറഞ്ഞ യയ; കുപ്പിയുടെ കഴുത്തില് കെട്ടിയ 

ഒരു ചരടോടെ സ്സെറിലൈസ് ചെയ്യുക. _ഈ ചടരടിന്െറ അററത്ത” 

മറെറാരു ചരട് കെട്ടി കുപ്പി ജലാശയത്തില് താഴ്ത്തി വെള്ളമെടുക്കുക 

ഇത്തരത്തില് എടുക്കുന്ന സാമ്പിളകഠം കാലതാമസമില്ലാതെ 

ലാബറട്ടറിയില് എത്തിക്കണം. ഉടനെ എത്തിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ലെങ്കില് 

ഐസിയ്വേല് വെക്കണം. ഇങ്ങനെ ഐസിന്വേല്വെച്ച സാമ്പിളുകഠം 
48 മണിക്കൂറിനകമെങ്കിലും ലാബറട്ടറിയില് എത്തിക്കണം. 

വീട്ടില് വെളളം ശുദ”ധികരിക്കുന്നത” 

ചെറിയ തോതില് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാന് ഏററവും നല്ല മാര്ഗ്ഗം 

തിളപ്പിക്കലാണ്. ൭.10 മിനുട്ട് നേരം തിളപ്പിച്ചാല് എല്പാ രോഗാണു 

ക്കളും നശിക്കും. ശുദ്ധമെന്ന്' ഉറപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്: 

മുമ്പ് തിളപ്പിക്കുകതന്നെയാണുത്തമം. ഇതുകൂടാതെ ബ്ളിച്ചിംഗ” 

പൌഡര്, ക്ളോറിന് ഗുളികകഠം, അയഡിന് മുതലായ വസ്തുക്കളം 

വീട്ടിലെ വെള്ളം ശുദ'ധീകരിക്കാന് ഉപയോഗിക്കാം. വിലകൂടിയ 

ഫില്ട്ടറുകളം ഇതിനായി ലഭ്യമാണ്. 

മല്വനിര്മ്മാര്ജജനം 

മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളില് പരിസര മലിനീകരണത്തിന്െറ 

ഏററവും പ്രധാന കാരണം മലത്ത നൊ നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിനുള്ള വ്യവ 

സ്ഥകഠം വേണ്ടരീതിയില് ഇല്ലാത്തതാണ്. മള്്റിനെറയും വെള്ള 

ത്തിന്െറയും ആഹാരത്തിന്െറയും മലിനീകരണം, ഇചച്ചുകുളടെ പെരു 

കല് എന്നിവയ'ക്ക” ഇത് കാരണമാകുന്നു. 

കേരളത്തിലെ സ്“ഥിതര് 

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളില് പരിഷത് നടത്തിയ പഠനത്തില് 
കണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്. 

മലവിസര്ജജനരീതര് വീടുകള് (%) 
. പറന്വില് 7 48.47 

തുറന്ന കക്കൂസ് 13.10 



പ്ല ഴ്്ച്ച 
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15 

കായല്, തോട് 3. 18 

സഠനിറററി കക്കൃൃുസ് 34 01 

(ഗാമങ്ങളിലെ ജനത്ങളില് മൂന്നിലൊന്നു മാത്രമേ സുരക്ഷിത കക്കൂ 

സുകഠം ഉപയോഗിക്കുന്നള്ള. ഇവയുടെ ഉപയേഗഗം വര്ം”ധിപ്പിക്കാന ള്ള 

നടപടികഠം (പത്ത്യേകം (പാധാന്യമര് ഹിക്കുന്നു. 

സുരക”ഷിത കക്കുസുകള് 

ക്ൂകൂസുകഠം ജലസ്രോതസുക ളില് നിന്ന” ചുതങ്ങിയത” 50 അടി 

യെങ്കിലും ദുരെയായിരിക്കണം ക.ഴിയുന്നതും ജലധ്രസാതസുകളെക്കാഠം 

താഴന്ന (പദേശത്തായിരിക്കണം നിര്മിക്കുന്നത് . മഴക്കാലത്ത” 

വെള്ളം കട്ടിനില്ലാന് സാദെധ്ൃതയുള്ള സ്ഥലങ്ങഠം അനുയോജ്യ. 

8 0൧ (8:50) മോഡല് കക്കൃസുകഠം താരതമ്യേന ചെലവു കുറഞ്ഞ 

താണ”. കുഴിയിലുള്ള മലത്തെ പുറവുമായി ബ)ന്ധമില്ലാതാക്കുന്നത് 

വളഞ്ഞ പൈറ്പിലുള്ള വെള്ളമാണ്” (വാട്ടര് സീല്). ഇതു കാരണം ഇച്ച 

കഠംക്കു” കുഴിയിലേക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല കക്കൂസില് 

നിന്നു് മണമണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഇഉ സഹായിക്കുന്നു. 

കുഴി 3.3. 5 മീററര് ആഴവും 75 സെന്റി മീററര് വ്യസവുമള്ള 
തായിരീക്കും ഒരു കുഴി നികന്നാല് [ഇതിനു 9-10വര്ഷം വരെ എടുക്കും. ] 

മറെറാന്നുണ്ടാക്കി , കണക്ഷന് പ്ൈപ്പിന്െറ ദിശ മാററിയാല് മതി, 

പട്ടണങ്ങളിലെമാലിന്യു നിര്മ്മാര്ജനം; 

ചില പട്ടണങ്ങളിലെങ്കിലും വീടുകളിത്നിന്നള്ള മലവും മററു 

മാലിന്യങ്ങളും ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുകളില:യി ശേഖരിച്ച നീക്കം 

ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങഠം (ടദഥ3റ്റ) സംസ്ക്കരണത്തിനു 

ശേഷം കടലിലോ . പുഴയിലോ മററു സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു . 

ഒഴുക്കുന്നതിനു മുന്പുള്ള സംസ്ക്കരണം ശരിയായ രീതിയില് നടന്നില്ലെ 

അകില് വമ്പിച്ച തോതിലുള്ള മലനീകരണ സാദ്ധൃതകളണ്ട്. 

നമുക്കു ച്െയ്യാവുന്നതെന്ത് 

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വയറിളക്ക രോഗങ്ങഠം പടര്ന്നു പിടിച്ചപ്പോഠം 
നമുക്കു” ഫലപ്രദമായിത്തന്നെ ഇടപ്പെടാന് കഴിഞ്ഞു. സര്വേകളിലൂടെ 
യുള്ള പഠനവും, ഓ. ആര്. എസ് ക്ലാസുകളൂമായി തുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന 
പ്രവരത്തനങ്ങം. ഇത്തവണ നമ്മുടെ (പവര്ത്തനങ്ങളടെ വ്യാപ്തി 
ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് . വയറിളക്ക മരണങ്ങഠം തടയുക 
എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ പ്രധാന മുദ്രാവംക്യം: വയറിളക്ക 



16 

രോഗങ്ങരം തന്നെ ഗണ്യമായി. കുററ്്ുക എന്നതായിരിക്കണം ഇത്തവ 
ണത്തെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി കേരളത്തിലെ പരിസര പ്രശ”നങ്ങളമായി 
ക്൭പെടെ ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങം ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ുനകിയ രോഗ പതിരോധ സമിതികള്: 

ഈ വര്ഷത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങാം കൂടുതല് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ 
നടത്താന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനായി ഓരേ യൂനിററും പഞ്ചാ 
യത്തു തല ജനകീയ സമിതികഠം രൂപീകരിക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം 
നല്കണം. (ഒരു പഞ്ചായത്തില് ഒന്നിലേറെ യൂനിററുകളണ്ടെങ്കില് അവര് 
ഒത്തു ചേര്ന്നു) ടണ് പ്രദേശങ്ങളിലും മുനിസിപ്പല് സമിതികഠം 

രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. യൂനിററ് സെക്രട്ടറിയോ മറേറതെങ്കിലും 

പ്ര ധാന പ്രവര്ത്തകനോ ആയിരിക്കണം സമിതിയുടെ സംഘാടകന്, 

ഈ സമിതികള' ല് തിര്ച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടവര് 1] പഞ്ചാ 

യത്ത' പ്രസിഡന്റ് , മെമ്പര്മാര് 2] പി. എച്ച്” സിയീലെ ഡോകടര്, 

ഹെത്ത്ത് ഇന്സ്റസറെക്ടര്മാരുടെയും മററ് ആരോഗ്യ, പ്രവര്ത്തകരുടെയും 

(പതിനിധികരം 9] ജല അതോറിററിയിലെ പ്രാദേശിക പ്രതിനിധി 

കഠം 3.) അദ്ധ്യാപകര്, 5] മററ് പൊതു പ്രവര്ത്തകര്. 

പവര്ത്തനങ്ങള്.:- ക 

ഈ സമിതികഠം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവയിലും ട ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങഠം 

ചെയ്യാന് കഴിയും. 

(2) - ബോധവല്ക്കരണ കശ്ലാസുകള്:- 

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം തുടങ്ങിവെച്ച വയറിളക്ക രോഗത്തെപ്പററി 
യൃള്ള ക്ളാസുകഠം തുടരേണ്ടതാണ് - ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും 

സളൈഡുകരം ഉപര്യാഗിച്ചും മററും ഈ ക്ളാസുകഠം നടത്താവുന്ന 

താണ”. ഒ. ആര്. എസ ഗൃഹപാനീയങ്ങളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം, അവ 

യൃടെ (പാധാന്യം മരണങ്ങഠം തടയുന്നതില് അവശസ്കുള്ള പങ്ക” എന്നിവയി 

ലാണ് പ്രധാനമായും ഈ ക്ാസ്സകളില് ഉഈന്നല് നത്.കേണ്ടത'. 

(2) മററ് ഒ. ത്തര്, എസ്. (പ്രചരണം: 

__ ഓ. ആര്. എസും .ഗ്ൃഹപാനിയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതു 

കാണി ചുകൊഴുക്കാവുന്നതാണു' . 

__ പാനീയ ചികിത്സ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്സ്ററുകരം, ഗ്രാമപത്ര 

ങ്ങഠം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുക. 



117 

-- പഞ്ചായത്തുകളടെ സഹായത്തോടെ പാനീയ ചികിത്സയെ 

പ്പററിയുള്ള നോട്ടീസുകഠം പ്രചരിപ്പിക്കുക, സിനിമാ തീയറററുകളില് 

സ്സ്റൈഡുകടം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക. [പഞ്ചായത്തുകം ആരോഗ്യത്തിനു 

വേണ്ടി നീക്കിവെച്ച പണത്തില്നിന്ന് ഇത് നിറവേററാന് നമുക്ക് 

ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് ] 

(8) പി.എച്ച്. സി. കളിലും മറനു 

തആശുപ്ര്തികളിചുമുളള മരുന്നുലഭൃയര 

വയറിളക്ക ദരരാഗികളെ ചികില്സിക്കാനള്ള സംവിധനങ്ങഠം 

പ്രാദേശിക പി എച്ച” .സി കളിലും മററ് ആശുപത്രികളിലും ഉണ്ടോ 

എന്നോ പരിശോധിക്കുകയും ഇല്ലെങ്കില് അവ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവത്തന 

ങ്ങഠം നടത്തുകഷയം ചെയ്യേണ്ടതാണു'. 

രോഗപ്രതിരോധ (പവര്ത്തനങ്ങള് 

രോഗപ്രതി രോധത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഹൃസ്വകാല പ്രവര്ത്തനങ്ങം 

ക്കും ദീര്ഘകാല പ്രവത്തനങ്ങഠംക്കും രൂപം നല്കേണ്ടതായിട്ടണ്ട” . 

ഹൃസ്വകാല പരിപാടികള് 

കുടിവെളളം 

ഈ മേഖലയില് നമുക്കു ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങഠം 

(12) പശ്ചായത്തു”് (ടണിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ്സുകളെപ്പററി 
യുള്ള പഠനം. 

3] ഏത്തെല്പാമാണ് (പധാന സ്രോതസുകം 

൧] പൊതുവിതരണ സസമ്പ്ൃദായമുളള (പദേശങ്ങഠം ഏതെല്ലാം, 

൦] എത്രപേര് കിണറുകളെയും മററും ആശ്രയിക്കുന്നു, 

0] വെളളം കിട്ടാത്ത ര്രദേശങ്ങഠം ഏതെല്ലാമാണു'. 

(2) കിണറുകളുടെ ക്ശരോറിനേഷന് (പധത്തനം (പത്രയേകിച്ചും പൊതുകി 
ണറുകളടെ. ഇതിന് പി.എച്ചു്.സി. (പവത്തകരുടെ സഹായം 
കൂടെ തേടുക ആവശ്യമാണു. 

(9) കിണറുകാഠം നന്നാവാനുള്ള (പവത്തനം, ആഴം കൂട്ടല്, കിണറുകഠം 

സാനിറററി ആക്കുക, ഹാന്ഡ് പമ്പുകഠം ഘടിപ്പിക്കുക, കക്കൂസു 
കഠം, തൊഴുത്തുകഠം മുതലായവ കിണറുകാംക്കടുത്തുനിന്നു മാററക 
തുടങ്ങിയ (പവത്തനങ്ങഠം 
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(2) കുളങ്ങളം മററം നന്നാക്കാനുള്ള (പവത്തനങ്ങംക്കു നേതൃത്വം 
കൊടുക്കുക . 

(മ) പൊതുജലവിതരണ സസ്പ്ൃദായം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള (പവത്ത 
നങ്ങഠം 

8] സാമ്പിളുകഠം ലാബറട്ടറിയില് എത്തിച്ച" ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 
൧] പൈപ്പുകളടെ ചോര്ച്ച, ഭൂഗര്ഭപൈപ്പുകളുടെ കേടുപാടുകഠം 

' മുതലായവ കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങഠം. 
ജല അതോറിററിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും തൊഴി 
ലാളികളടെയും സഹായം ഇതിനായി പ്രയോഗിക്കാന് 
ശ്രമിക്കണം. 

0] പൈപ്പുവെള്ളത്തിന്െറ ശ്രോതസുകളടെ മലിനീകരണം തട 
യാനുള്ള ബോധവല്ക്കരണവും. മററു” പ്രത്യക്ഷ (പവത്തന 
ങ്ങളും . 

ഠ] പൊതുജലവിതരണം ശരിയായ രീതിയില് ശുദ്ധീകരിക്കു 
ന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. ഇത് ശരിയായ രീതി 

യില് നടക്കുന്നില്ലെങ്കില് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമ്മര്ദ്ദം 

ചെലുത്തുക ഉദാഹരണത്തിനു” മണല് _ ഫിര്ട്ടറേഷന് 
ഇല്ലാതെ ക്രോറിനേഷന് മാത്രമേ ചെയ്യന്നുള്ളെങ്കില് മണല് 

ഫില്ട്ടറുകഠം സ്ഥാപിക്കാന് യം ആവശ്യം നമുക്കു? 

മുന്നോട്ടവെക്കാം . 

൫] ലോറിവെള്ളം നല്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് അതിന്െറ ഗുണനി 

ലവാരം പരിശോധിക്കുക. 

1] കക്കൂസുകഠം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള പ്രവത്തനങ്ങഠം; വീടുക 

ളിലും ഇതിനുപുറമേ പൊതുകക്കുസുകളം . 

ദീര്ഘകാല പരിപ്രപേക“ഷ്ും:- 

പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളത്തിനും സാനിറേറഷനും വേണ്ടിയുള്ള 

ഒരു ദീര്ഘകാല പരിപ്രേക്ഷ്യം രൂപപ്പെടുത്താന് നാം ശ്രമിക്കണം . 

പഞ്ചായത്ത” തല ആസൂത്രണവും മററും സമീപഭാവിയില് യാഥാര്ത്ഥ്യ 

മാകാന് സാദ്ധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തില് ഇതിനു പ്രത്യേകം (പ്രാധാധ്യ 

മുണ്ട '. പഞ്ചായത്തുകഠംക്കനുവദിക്കുന്ന തൃകയില് ഒരു ഭാഗം കുടിവെള്ളം 

സാനിറേറഷന് എന്നിവന്റ്റു വേണ്ടി എങ്ങിനെ ചെലവാക്കാമെന്നു 

നിര്ദ്ദേശിക്കാന് നമുക്ക” കഴിയണം. ഇപ്പ്യോഠം നടത്തുന്ന പരിപാടിക 

ളില് പഞ്ചായത്ത” മെമ്പര്മാര് മററു" പൊതു (പവര്ത്തകര് എന്നിവരെ 

പങ്കെടുപ്പിക്കുക വഴി ഇത്തരത്തിലൊരു ആസുത്രണത്തിന്െറ ആവശ്യകത 
അവരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന് നമുക്കു കഴിയണം. 
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വീപ്പോര്ട്ട് 

ജനകീയ രോഗ (പതിരോധ കമ്മററികഠം രൂപികരിച്ചാല് താഴെ 

പറയുന്ന വിവരങ്ങഠം ആരരാഗ്യ സമിതി കണ്വിീനറെ അറിയിക്കുക. 

[ഡോ: കെ. പി. അരവിന്ദന്, പാത്തോളജി വിഭാഗം മെഡിക്കല് 

കോളേജ് കോഴിക്കോടു” 673008] സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നാം നട 

ത്തുന്ന (പവര്ത്തനം വിലയിരുത്താന് ഇത് ആവശ്യമാണ് . 

പഞ്ചായത്തിന്െറ പേരു“ (താലൂക്ക/ജില്. 

കണ്വിനറുടെ പേരും അ്ഡസ്സറം. 

മെമ്പര്മാര്---പേരും ജോലിയും. 

൭. യാ ലാ ൮ (പധാനമായി ച്ചെയ്യാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന (പവര്ത്തനങ്ങഠം. 

ഏപ്രില് 1നു്” മുന്പ” റിപ്പോര്ട്ട് അയച്ചു തരിക. പ്രവത്മന 

ങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്പോര്ട്ടും തുടര്ന്നു” അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 
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